
Cidade de Leiria reconhecida com a Bandeira Nível II - 

Cidades de Excelência 

Atribuição da Bandeira da Rede de Cidades de Excelência, nível II pelas práticas 

inovadoras nos eixos da mobilidade pedonal e ciclável e da regeneração e vitalidade 

urbana 

 
A Rede de Cidades e Vilas de Excelência atribuiu no dia 24 de Novembro pelas 16h, 

em cerimónia que decorreu na Câmara Municipal de Leiria, a II Bandeira – Cidades de 

Excelência, como reconhecimento público do meritório trabalho que esta autarquia tem 

vindo a desenvolver no âmbito dos trabalhos de qualificação urbana e ambiental desta 

cidade. 

Os fundamentos para tal, predem-se com o grau de evolução da implementação do 

Plano de Ação Local proposto pelo Município de Leiria aquando da adesão à Rede de 

Cidades e Vilas de Excelência, incidindo nos eixos, “Cidade ou Vila com Mobilidade 

Ciclável ou Pedonal” e “Cidade ou Vila de Regeneração e Vitalidade Urbana”.  

 

 

No que diz respeito à mobilidade ciclável e pedonal, a Câmara Municipal de Leiria está 

neste momento a elaborar o Plano Estratégico de Mobilidade e Transportes (PEMT). 

Este plano visa estabelecer uma estratégia global de ação no campo do planeamento 

e gestão da mobilidade urbana e dos transportes, através de um conjunto de medidas 

e intervenções que almejem a implementação e promoção de um modelo de 



mobilidade mais sustentável, que coadune com o desenvolvimento económico e que 

induza numa maior coesão social.  

 

Este plano apresenta seis objetivos estratégicos para a mobilidade do município e 

para o espaço temporal relativo aos próximos 10 anos, com a finalidade de elevar 

Leiria a cidade referência nesta matéria, sendo eles: a promoção de modos 

sustentáveis de transportes e a sua articulação integrada, apresentando soluções 

alternativas ao uso automóvel; devolver a cidade ao peão; garantir a justiça e a 

inclusão social em todo o espaço público a toda a população; garantir deslocações 

seguras e atrativas; humanizar o espaço público e o seu usufruto regular; criar um 

mais equilibrado entre as questões ambientais e as questões socioeconómicas, por 

meio da diminuição da poluição sonora, atmosférica e paisagistica. 

 

 

Relativamente ao eixo relacionado com a regeneração e vitalidade urbana, assume 

claro destaque, a formulação e candidatura ao abrigo do Portugal 2020, do Plano de 

Ação e Regenaração Urbana (PARU). O PARU engloba parte da ARU do Centro 

Histórico e de outras duas ARU que vieram cobrir o território correspondente à zona 

central da cidade, sendo que o plano pretende dar seguimento à execução da 

estratégia iniciada pelo Plano Estratégico da ACRRU, que foi por seu turno convertido 



em 2012 no Plano Estratégico da ARU do Centro Histórico, somando a partir de 2015, 

os objetivos estabelecidos para as novas ARU.  

 

Tendo como visão a promoção do desenvolvimento integrado e dando prossecução às 

intervenções já realizadas, definiram-se para o PARU três linhas estruturais 

denominadas como eixos: eixo ambiental e paisagístico; eixo cultural e patrimonial; 

eixo económico e de serviços. Estes eixos interligam-se e articulam os vários projetos 

alvo de candidatura, fomentando a regeneração da zona central da Cidade de Leiria 

nas vertentes habitacional, económica, cultural e lazer, agindo em promoção da 

mobilidade, da sustentabilidade e da inclusão social.  

 

Releva-se ainda o importante processo de participação pública subjacente aos planos, 

inscrevendo-se deste modo a Câmara Municipal de Leiria, no quadro das autarquias 

para quem os novos modelos de Governância local se constituem como essenciais 

para a tomada de decisão politica, partilhada, responsável e envolvente. 

 

Assim, o importante conjunto de ações descritas levou o Instituto de Cidades e Vilas 

com Mobilidade, ICVM, em contexto da Rede de Cidades e Vilas de Excelência, a 

atribuir o galardão da Bandeira de Cidades de Excelência - Nível II à Cidade de Leiria, 

por se constituir um município de Excelência nas áreas da mobilidade e regeneração 

urbana.  

 


